
LA SÍNDICA OBRE UNA ACTUACIÓ D’OFICI PER 

AVALUAR EL PLA MUNICIPAL CONTRA EL 

BARRAQUISME 
 

Vilà ha iniciat aquesta investigació després que morissin quatre persones d’origen 

romanès en incendiar-se la seva barraca al Districte de Sant Martí 

La defensora ha fet arribar una petició d’informe a l’Ajuntament on demana que li 

actualitzi i comuniqui el cens de persones que viuen en barraques o assentaments i 

se li concreti l’estat del projecte contra aquests infrahabitatges 

La Sindicatura insisteix que l’ús de mòduls prefabricats pot ser una solució com a 

allotjament higiènic temporal per als col·lectius vulnerables i per evitar mals majors 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha obert una actuació d’ofici per avaluar 

en quin estat es troba el Pla integral contra el barraquisme iniciat per l’Ajuntament de 

Barcelona per reduir l’existència d’aquests tipus d’infrahabitatges a la capital catalana. Vilà 

ha iniciat aquesta investigació després de la mort de quatre persones d’origen romanès 

per setmana santa en incendiar-se la barraca on vivien en un solar del Districte de Sant 

Martí. Amb anterioritat, la síndica ja havia estudiat el cas dels subsaharians que durant 

anys van ocupar la nau del carrer Badajoz, 112.  

 

El passat 12 d’abril, tres dies després de l’accident i arran de les declaracions municipals 

de les quals es desprenia que els serveis socials coneixien la presència de la família 

morta, la síndica va fer arribar a la Quarta Tinença d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i 

Esports una petició d’informe en la qual sol·licita, a més de quin és el projecte i l’estat del 

Pla integral, quina oferta social es va oferir a les quatre persones romaneses mortes, així 

com les dates de les entrevistes, la situació personal i social de cadascuna d’elles, la 

demanda feta i la resposta que van rebre, i la valoració que van fer del cas els treballadors 

socials municipals. 

A més, Vilà demana a l’Ajuntament que actualitzi i comuniqui el cens de barraques o 

infrahabitatges similars i els seus ocupants. El darrer balanç facilitat a la defensora xifrava 



en 711 les persones (inclosos 199 menors) que malvivien en aquestes situacions, la 

majoria al Districte de Sant Martí, i ara sembla que, a causa de la crisi, el nombre ha 

augmentat.  

En diferents ocasions, la síndica ha manifestat la seva preocupació per les condicions de 

vida de persones espanyoles i estrangeres, comunitàries o no, que es troben en situació 

d’extrema pobresa, no disposen dels recursos socials bàsics i veuen vulnerats els seus 

drets de subsistència. Vilà creu que, malgrat que les situacions de les persones en 

extrema pobresa són molt diverses, totes elles tenen un problema comú: la manca d’un 

allotjament digne. I sosté que la seva situació de precarietat requereix una solució 

residencial urgent provisional digna. 

En l’informe anual de les queixes del 2011, que Vilà va presentar en el Consell Plenari del 

passat 30 de març, la defensora recomana ampliar la coordinació entre els serveis socials 

bàsics i els serveis d’habitatge social per aplicar polítiques conjuntes que permetin millorar 

l’eficiència dels recursos d’allotjament i de prestacions econòmiques bàsiques.  

Política consensuada amb la Generalitat i l’Estat 

A més, en el cas concret de les persones immigrants, la síndica ja va fer arribar el passat 

gener diferents suggeriments al consistori arran de la queixa sobre la precària situació del 

citat col·lectiu de subsaharians del carrer de Badajoz, 112. El més important és que 

l’Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat i l’Estat, administracions amb àmplies 

competències en matèria d’immigració apliqui una sèrie de polítiques globals específiques 

i consensuades vers les persones immigrades en risc d’exclusió, amb la finalitat d’establir 

un objectiu comú en les actuacions. 

També es va suggerir que, a través de Barcelona Activa, es promoguin programes de 

formació laboral en conveni amb empreses amb la perspectiva que les persones formades 

tinguin l’oportunitat d’obtenir una ocupació que permeti regularitzar la seva situació o bé 

un retorn en condicions al seu país d’origen, i s’elaborin programes específics de 

reinserció laboral per a aquells col·lectius, amb permís de residència, però amb dificultats 

per incorporar-se al mercat laboral. 

 

Finalment, es va recomanar a l’Ajuntament que avalués la possibilitat d’utilitzar mòduls 

provisionals o barracons escolars en desús com a allotjaments temporals. La síndica va 

fer aquesta proposta amb la intenció de dignificar la vida d’aquestes persones i evitar 

riscos perquè “on són ara no són allotjaments ni són res”, opina. La defensora recorda 

que en poc més d’un any s’han produït com a mínim quatre incendis en assentaments, 

naus o edificis abandonats ocupats, i l’ús d’aquests tipus d’instal·lacions permetria a 

aquestes persones gaudir d’un allotjament salubre i higiènic, amb aigua corrent i llum.   

 

Els mòduls prefabricats s’utilitzen cada cop més tant per fer construccions efímeres com  

equipaments sanitaris, educatius o esportius. A casa nostra, a més, la Generalitat ha 

impulsat diferents promocions d’habitatge públic construïdes amb mòduls de formigó 

armat que s’aixequen en només tres dies. Fins i tot, entre el 2007 i el 2010, el Govern 



autonòmic va programar a Catalunya 203 allotjaments per a col·lectius vulnerables en què 

s’utilitzava el sistema modular de construcció d’habitatges. 

  

 


